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Abrimos essa primeira edição do SBEt 
News de 2022 com sentimento de sa-
tisfação pelos projetos desenvolvidos 
em 2021, mesmo diante de um cenário 
pandêmico e de muitas demandas so-
ciais urgentes. Tivemos interações valio-
síssimas, com interatividade ímpar nas 
nossas redes sociais, o que evidenciou 
o potencial gigante da disseminação da 
etologia (comportamento animal) no 
Brasil, que é o principal objetivo desta 
gestão da SBEt. 

Nosso projeto semanal de Dicas de Li-
vro foi um sucesso, com mais de 30 ví-
deos divulgados. Foram vídeos do nosso 
presidente Prof. Dr. Cristiano Schetini e 
colaborações maravilhosas da Prof. Dra. 
Natalia Albuquerque, da mestranda Ju-
liana Moraes e do Prof. Dr. Nicolas Chali-
ne. Quem faz ciência reconhece a impor-
tância das boas referências de pesquisa. 

No Papo de Etólogo, convidamos etólo-
gos consagrados e estudante de etolo-
gia  para um papo sobre suas trajetórias 
e pesquisas. Transmitimos nos meses 

de março à novembro de 2021 um papo 
por mês e as gravações encontram-se no 
YouTube da SBEt. Aproveite para conhe-
cer pesquisadores e fique ligado na pro-
gramação deste ano. 

Outro projeto que nos trouxe muita ale-
gria foi o Etólogos Brasileiros em Desta-
que, onde divulgamos trabalhos de 19 
pesquisadores de nosso pais. Esse pro-
jeto continua! Envie-nos suas pesquisas. 

O XXXVIII Encontro Anual de Etologia 
(EAE 2021) foi realizado de forma online 
e em conjunto com a III Reunião de Bio-
logia do Comportamento do Cone Sul. A 
edição totalmente online foi um sucesso 
e você pode conferir as fotos e outros 
destaque neste boletim. 

Nessa edição do SBEt News você confe-
re as novidades do EAE 2022 e os pró-
ximos Eventos/ Congressos da área de 
comportamento animal. 

Saudações etológicas 
Diretoria da SBEt



Com o objetivo de contribuir nas discussões contemporâneas que permeiam as relações 
entre animais, humanos e ambiente, o XXXIX Encontro Anual de Etologia (EAE) aconte-
cerá na cidade de Curitiba-PR entre 1 a 4 de novembro de 2022, no campus da PUC-PR 
e terá como tema “A Etologia em diálogo com a Sociedade”. 

O EAE abordará as inter-relações das distintas disciplinas científicas sobre o comporta-
mento dos sistemas vivos no ambiente, em diferentes contextos com a sociedade. 

No EAE 2022 haverá a divulgação de con-
ceitos e práticas voltados à etologia, com o 
intuito de promover interações inter e multi-
-institucionais das entidades promotoras, pa-
trocinadores e dos participantes, tais como a 
sociedade, associações científicas, empresas, 
indústrias, poder público, institutos de pes-
quisa, discentes e docentes de universidades 
nacionais e internacionais. 

O estudo da Etologia é necessário para a promoção de maior equilíbrio entre as rela-
ções dos sistemas vivos no ambiente, por exemplo nas relações com o uso sustentável 
dos recursos naturais como o solo, as florestas, na mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas, na saúde única, no bem-estar animal, na agropecuária, na conservação e na 
tecnologia. 

Nos próximos dias o site do evento poderá ser acessado por meio do seguinte link: www.
eae2022curitiba.com.  Reservem as datas e acompanhem nossas redes sociais para maio-
res informações sobre a programação, as datas de submissão de mini-cursos, simpósios, 
resumos e outras informações relevantes!

Comissão Organizadora 
do XXXIX EAE 

EAE 2022
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http://www.eae2022curitiba.com  
http://www.eae2022curitiba.com  
https://eaerbc2021.wordpress.com/


9
Países

6
Plenárias 

14
Simpósios

470 
Inscritos

56
Plalestras

32
Comunicações 

orais

125
Vídeos curtos* Tributo 

ao
Prof. Dr. Matías 

Pandolfi 

EAE 2021

Em 2021, o XXXVIII Encontro Anual de Etologia foi realizado de forma online e em conjunto 
com a III Reunião de Biologia do Comportamento do Cone Sul. O evento ocorreu entre os 
dias 11 e 13 de novembro de 2021. A comissão organizadora elaborou um programa cientí-
fico bastante amplo e diverso que contemplou as várias subáreas e aplicações do comporta-
mento animal e humano. 

Foram 470 inscritos (incluindo pagantes, bolsistas e convidados). Contamos com partici-
pantes de 9 países (Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Panamá, Paraguai 
e Uruguai). Os palestrantes foram escolhidos de modo a garantir representatividade de gê-
nero e de diversas regiões geográficas / instituições, havendo pessoas de todas as regiões 
do Brasil e também do exterior, incluindo palestrantes da América Latina, América do Norte, 
Ásia, Europa e Oceania. O evento contou com o apoio da Animal Behavior Society (ABS), In-
ternational Society for Applied Ethology (ISAE), Instituto Gilson Volpato de Educação Cien-
tífica (IGVEC) e do Conselho Regional de Biologia da 4a Região (CRBio 04). 

Nosso agradecimento à organizadora Prof. Dra. Aline Cristina Sant’Anna e a toda comissão 
pelo excelente evento. 
 
Para acessar o Livro de Resumos (Anais) acesse https://eaerbc2021. wordpress.com.

* Em substituição às sessões de pôsteres. Os vídeos estão disponíveis no YouTube da SBEt. 

39º
EAE
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https://eaerbc2021.wordpress.com/


CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
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Fotos Premiadas no Encontros Anual de Etologia 2021

2

1

Apego: interação 
mãe e filhote. 

Foto de Caroline 
Oliveira. 

Polinização

Foto de: Pris-
cila Pazzini



ETÓLOGOS BRASILEIROS EM DESTAQUE
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A pesquisa proporciona conhecimento confiável e a co-
municação destas descobertas é o caminho para me-
lhorias sociais.

clique nas 
imagens

Temporary prey storage along 

swarm columns of army ants: an 

adaptive strategy for successful 

raiding? . Hilário Póvoas de Lima. Se-

rafino Teseo. Raquel Leite Castro de 

Lima. Ronara Souza Ferreira-Châli-

ne and Nicolas Châline. 

Is individual temperament rela-

ted to behaviors in a social con-

text for a Neotropical parakeet 

species?  O trabalho foi parte do 

mestrado da @gabi_porto, sob 

orientação da @ac_santanna1 e 

coorientação do @cristianoroxet-

te, pelo PPG @biodiversidade_ufj

Repertório comportamental dos ra-

tos-espinhos brasileiros, Trinomys 

setosus e Clyomys laticeps: dife-

rentes níveis de socialidade. L. M. R. 

CantanoL. C. LuchesiJ. T. TakataP. F. 

Monticelliber Del-Claroo.

Environmental enrichment in fish 

aquaculture: A review of funda-

mental and practical aspects. Pablo 

Arechavala-Lopez, María J. Cabre-

ra-Álvarez, Caroline Marques Maia 

e João Luis Saraiva (Fish Etho Group 

Association, Faro, Portugal)

http://www.etologiabrasil.org.br/comunica/etologos-brasileiros-em-destaque-20/
http://www.etologiabrasil.org.br/comunica/etologos-brasileiros-em-destaque-12-2/
http://www.etologiabrasil.org.br/comunica/etologos-brasileiros-em-destaque-19/
http://www.etologiabrasil.org.br/comunica/etologos-brasileiros-em-destaque-17/
http://www.etologiabrasil.org.br/comunica/
http://www.etologiabrasil.org.br/comunica/etologos-brasileiros-em-destaque-18/
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AJUDE A FORTALECER A SBEt
UMA ASSOCIAÇÃO FORTE SE CONTRÓI COM A SUA PARTICIPAÇÃO.

Fique ligado nas ações que a SBEt tem promovido e atue conosco. 

A CIÊNCIA SE FORTALECE! 

O engajamento dos pesquisadores de com-
portamento animal à SBEt é muito impor-
tante para ampliarmos nossas ações e pro-
movermos a pesquisa, o ensino e a aplicação 
da Etologia.
Participe dos nossos projetos. 

Acreditamos que organizar as memórias da 
SBEt é dar destaque à admiração que temos 
aos feitos realizados em 37 anos de etologia 
no Brasil.

Queremos receber as suas lembranças da 
SBEt, sejam memórias dos EAE (fotos, víde-
os, relatos) ou outros momentos marcantes 
relacionado à SBEt e a prática do Comporta-
mento Animal no Brasil. 

Visando apresentar aos novos pesquisado-
res um cenário de atuação em etologia no 
Brasil, disponibilizamos em nosso site uma 
lista de grupos de pesquisas e laboratórios 
em etologia no país.

O seu grupo de pesquisa consta em nosso 
site? Envie-nos.

Buscamos proporcionar um ambiente inte-
rativo, que valorize a multidisciplinaridade 
inerente a etologia. Acreditamos na força das 
ações realizadas até o presente momento e na 
ampliação das pesquisas de comportamento 
animal e incentivo aos novos pesquisadores. 

Siga-nos! 
Salve o link da nossa Bio no seu navegador. 

https://abre.bio/etologiabrasil


ASSOCIE-SE À SBEt
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SBEt é associação sem fins lucrativos, que utiliza os pagamentos 
dos associados para divulgar e fomentar a discussão e o estudo 
de Etologia no Brasil. Os professores, doutores e profissionais 
de etologia que compõem a diretoria são voluntários e se dedi-
cam a promover a SBEt nacional e internacionalmente. 

Associar-se à SBEt é atuar para que os diversos objetivos desta 
associação científica sejam alcançados. 

O pagamento pode ser realizado por PagSeguro, Pix ou Transfe-
rência Bancária.

Associar-se à SBEt é atuar para que os diversos 
objetivos desta associação científica sejam al-
cançados.

http://www.etologiabrasil.org.br/cadastro/associe/


EVENTOS COMPORTAMENTO ANIMAL

SBEt News n.1, 2022                                                    8

ASAB Easter Meeting 2022

6 abril 2022 

Link: https://www.asab.org/conferences-e-

vents/2022/4/11/asab-easter-meeting-2022

International Congress of Neuroethology 

24 - 29 julho 2022

Link:  https://neuroethology2020.com/

Animal Behavior Society ( ABS ) 

20 - 23 julho 2022

Link: https://www.animalbehaviorsociety.org/web/

index.php#

ECBB & ASAB Summer Meeting 2022

20 - 23 julho 2022 

Link: https://www.asab.org/conferences-e-

vents/2022/7/21/ecbb-amp-asab-summer-meetin-

g-2022ting-2022

Congreso Colombiano de Herpetologia

31 de julho a 5 agosto - 2022

Link: https://www.acherpetologia.org/3-cch/

International Society for Behavioral Ecology 

Congress 2022 

28 julho  - 2 agosto 2022

Link: https://www.isbe2022.com/
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ESEB - Congress of the European Society for Evolutio-

nary Biology (ESEB) - 14 - 19 agosto 2022

Link: https://www.eseb2022.cz/

EVENTOS COMPORTAMENTO ANIMAL

XXVIII Congresso Brasileiro Entomologia 

30 agosto - 2 setembro 2022

Link: https://cbe2022.com.br/#

The 55th Congress of the International Society of 

Applied Ethology  -  4 - 8 setembro 2022

Link: https://isae2022.com/

XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia

22 -  25 agosto 2022

Link:  https://www.cbzoo.com.br/

IBRO World Congress of Neuroscience

9 a 13 de setembro de 2023 -  Granada, Espanha, 

Link:  https://ibro.org/world-congress/

XXXIX Encontro Anual de Etologia 

1 a 4 de novembro de 2022 -  Curitiba-PR, 

Link:  www.eae2022curitiba.com



SBEt News n.1, 2022                   10

EVENTOS COMPORTAMENTO ANIMAL

Simpósio de Mirmecologia: An International Ant Meeting

2023 - Manaus - Amazonas.  

https://mirmeco.com.br/

XXVIII International Bioacoustics Congress

2023

Link: https://2022.ibac.info/
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A Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt) é sociedade sem fins lucrativos, com finalidade de divulgar e fomentar a discussão e o estu-
do de Etologia no Brasil. Congrega estudantes, profissionais  e pesquisadores nas difrentes áreas do estudo do comportamento animal. 

O Jornal SBEt News é produzido com iniciativa da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt).

Sugestões são bem vindas (secretaria@etologiabrasil.org.br). Saudações Etológicas

Responsáveis  SBEt News

Prof. Dr. Cristiano Schetini de Azevedo,

Rafaela Regina de Lima,

e membros da diretoria.

Colaboração
 

Profa. Dra. Aline Cristina Sant’Anna

Profa. Dra. Andreia de Paula Vieira

Diretoria da SBEt (2021-2022)

Prof. Dr. Cristiano Schetini de Azevedo 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP-MG)

Prof. Dr. Jonas Byk
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Profª. Drª. Luciana Barçante
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (IEC/PUC-Minas)

Profª. Drª. Angélica da Silva Vasconcellos
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas)


